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I
OПШТИ
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:
Галеника а.д. Београд
Батајнички друм бб, Београд,
http://www.galenika.rs/

2. Врста поступка
Јавна набавка спроводи се у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда у складу са Законом о јавним набавкама , чл.
36. ст. 1. тач. 2) Закона.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка услуга.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној
набавци.

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана отварања
понуда.

6. Контакт
Лице за контакт: Зоран Јовановић, телeфон 064/835-23-34,
e-mail: zjovanovic@galenika.rs
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II
ПОДАЦИ
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке
Предмет јавне набавке је набавка услуга – Одржавање система за размеравање и
праћењење
Назив и ознака из општег речника: 48700000 – подршка програмских пакета.
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне
документације.

3

III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Квалитет
Понуђач је дужан да предметне услуге врши квалитетно, професионално и у
уговореним роковима.
2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет
извршених услуга.
3. Гаранција
Понуђач гарантује квалитет изведених услуга.
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IV
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

ИЗЈАВА
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу понуђач
_________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да
испуњава услове прописане чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама за учешће у
преговарачком поступку без објављивањаа позива за подношење понуда број 456 за 2015.
годину, чији је предмет набавка услуга - Одржавање система за размеравање и праћењење
и то:

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама).

2.

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

3.

Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објављивања односно слања позива за подношење понуда (члан
75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама).

4.

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама).

5.

Да располаже неопходим пословним и финансијским капацитетом.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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6.

Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Доказ за правна лица:
Доказ за предузетнике:
Доказ за физичка
лица:

- Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
понуђача која је саставни део конкурсне документације.
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ИЗЈАВА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу члан групе понуђача
_________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да
испуњава услове прописане чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама за учешће у у
преговарачком поступку без објављивањаа позива за подношење понуда број 456 за 2015.
годину, чији је предмет набавка услуга- Одржавање система за размеравање и праћењење
и то:

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама).

2.

Да члан групе и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

3.

4.

5.

Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објављивања односно слања позива за подношење понуда
(члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама).
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама).

Да располаже неопходим пословним и финансијским капацитетом.

У случају потребе образац копирати.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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6.

Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да члан групе понуђача гарантује да је ималац права интелектуалне
својине.

Доказ за правна лица:
Доказ за предузетнике:
Доказ за физичкаа
лица:

- Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
члана групе понуђача која је саставни део конкурсне
документације.
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ИЗЈАВА

да подизвођач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке
Под
пуном
кривичном
и
материјалном
одговорношћу
понуђач
_________________________________________________________
ПОТВРЂУЈЕ
да
подизвођач испуњава услове прописане чл. 75. И 76. Закона о јавним набавкама за учешће
у преговарачком поступку без објављивањаа позива за подношење понуда број 456 за
2015. годину, чији је предмет набавка услуга - Одржавање система за размеравање и
праћењење
и то:

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. Став 1. Тачка 1) Закона о јавним набавкама).

2.

Да подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (члан 75. Став 1. Тачка 2) Закона о јавним набавкама).

3.

4.

5.

Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објављивања односно слања позива за подношење понуда
(члан 75. Став 1. Тачка 3) Закона о јавним набавкама).
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (члан 75. Став 1. Тачка 4) Закона о јавним набавкама).

Да располаже неопходим пословним и финансијским капацитетом.

У случају потребе образац копирати.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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6.

Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Доказ за правна лица:
Доказ за предузетнике:
Доказ за физичка
лица:

- Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
понуђача која је саставни део конкурсне документације.
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1. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке
делимично поверава подизвођачу
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености
обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3) и 4).
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из тачке 5) услова за учешће у
поступку понуђач може доказати испуњеност тог услова преко тог подизвођача којем је
поверио извршење тог дела набавке.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се
извршава преко тог подизвођача.
Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача
2. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из
Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76.
Закона о јавним набавкама) И ДА ПОТПИШЕ ИЗЈАВУ КОЈОМ ТО ПОТВРЂУЈЕ (Образац
1).
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено
солидарно према Наручиоцу.
Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди
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ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Предмет преговарања је укупна понуђена цена.Поступку преговања ће се приступити
непосредно након отварања понуда, са понуђачем који достави понуду. Преговарање ће се
вршити у више корака, све док понуђачкоји учествују у поступку преговарања не да своју
коначну цену.
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати
комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и
овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законкског заступника
понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се
његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној
понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа
од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.
Наручилац је дужан да води записник о преговарању
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ИЗЈАВА

којом понуђач:_______________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује
да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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IV
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

ИЗЈАВА
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу понуђач
_________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да
испуњава услове прописане чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама за учешће у
преговарачком поступку без објављивањаа позива за подношење понуда број 456 за 2015.
годину, чији је предмет набавка услуга - Одржавање система за размеравање и праћењење
и то:

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама).

2.

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

3.

Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објављивања односно слања позива за подношење понуда (члан
75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама).

4.

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама).

5.

Да располаже неопходим пословним и финансијским капацитетом.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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6.

Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Доказ за правна лица:
Доказ за предузетнике:
Доказ за физичка
лица:

- Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране
понуђача која је саставни део конкурсне документације.
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ИЗЈАВА

којом понуђач:_______________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује
да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач _______________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује
да је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач _______________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује
да је подизвођач ____________________________ из ________________ ималац права
интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је подизвођач ималац
права интелектуалне својине.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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ИЗЈАВА

којом члан групе понуђача: ___________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује
да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, и заштити животне средине.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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ИЗЈАВА

којом члан групе понуђача: ___________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује
да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Члан групе попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права
интелектуалне својине.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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ИЗЈАВА

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу ____ %
укупне вредности набавке, а што се односи на: ____________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Напомена:

Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу
не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета
набавке који ће се извршити преко подизвођача.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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V
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику
Понуда може бити сачињена и на страном и на српском језику, као и
сва документа у понуди.
2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце
који су саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину
и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе
који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред
наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. Све Изјаве дате
под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају сви
чланови групе.
3. Понуда са варијантама није дозвољена
4. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове
своју понуду и то непосредно или путем поште.
5. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких
понуда.
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6. Подизвођач
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености
обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(члан 75. став 1. тач. 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се
извршава преко тог подизвођача.
7. Обавештење о саставном делу заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
8. Валута и цена
Цена мора бити фиксна, исказана у еврима или динарима, без пореза на
додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
9. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Наручилац се обавезује да ће уговорену цену услуга плаћати одложено у законски
предвиђеном року након испостављања фактуре.
10. Заштита података наручиоца
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима
ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих
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података.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и
штити, без обзира на степен те поверљивости.
11. Заштита података понуђача
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која
би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена
и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде.
12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуда.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема
захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања треба упутити на адресу Галеника а.д. Београд, Батајнички друм бб,
Београд-Земун уз напомену „Објашњења – јавна набавка број 456/2015”, чији је предмет
набавка услуга „Одржавање система за размеравање и праћењење”, предајом на писарници
наручиоца или на mail: zjovanovic@galenika.rs.
13. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу
(увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
14. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа
понуђена цена.
Понуђена цена на основу које ће се вршити рангирање понуда је укупна цена
услуга дата у Обрасцу понуде конкурсне документације.
15. Накнада за коришћење патента
Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
16. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права може се поднети после доношења одлуке о додели
уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу непосредно у току радног времена Наручиоца (7:30 до 15:30) или поштом са
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повратницом.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.
Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да изврши
уплату прописане таксе у износу од 60.000,00 динара на текући рачун број: 840742221843-57, шифра плаћања: 253, позив на број 9750-016, сврха: Републичка
административна такса, корисник: Буџет Републике Србије и достави потврду привредног
субјекта (банке или поште) да је извршена уплата прописане таксе коначно реализована.
Доказ мора садржати јасан печат банке (поште) и потпис овлашћеног лица са
видљивим датумом реализације уплате и јасно назначен број јавне набавке (456/2015) за
коју се предметни захтев подноси.
17. Обавештење о закључењу уговора
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року од осам дана, од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.
Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити
уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна
понуда.
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ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су
нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације
Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, и да ћу све
информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, које
могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и
штити без обзира на степен те поверљивости.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
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VI
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број:__________________________ од__________________ за јавну набавку
услуга– Одржавање система за размеравање и праћењење,број:ЈН 456/2015, (попуњава
понуђач), као:

а) самосталну понуду;
б) заједничку понуду;
Учесници у заједничкој понуди (навести учеснике):
• ___________________________________________________;
• ___________________________________________________;
• ___________________________________________________;
ц) понуду са подизвођачем:
Подизвођачи (навести учеснике):
• ___________________________________________________;
• ___________________________________________________;
• ___________________________________________________;

Место и датум,

Понуђач

_____________, _____. ____. 2015. год.

______________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача
Матични број понуђача
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ)
Шифра регистроване
основна делатност

делатности

и

Обвезник ПДВ (ДА/НЕ)
Име и презиме особе за контакт
Електронска адреса понуђача
Телефон
Телефакс
Број рачуна понуђача и назив банке
Директор, власник, оснивач
Лице овлашћено за потписивање уговора

ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А)
Б)
В)

САМОСТАЛНО
СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
Место и датум,
_____________, _____. ____. 2015. год.

Понуђач
______________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
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Табела 1.

Р.бр.

OПИС И НАЗИВ УСЛУГЕ

1

Одржавање система за размеравање и
праћењење

Цена по кварталу исказана у
дин/евро

Укупна
цена
исказана у
дин/евро

Напомена: Цена из табела не обухвата зависне трошкове ( трошкове пута, смештаја
и све остале које понуђач има при реализацији). Зависне трошкове је потребно посебно
исказати на фактури.
Табела 1. служи наручиоцу само као критеријум за оцењивање понуда;
Начин и рок плаћања: ________________
Рок важења понуде ( 60 дана од дана отварања понуда) __________ дана
Гарантни рок на извршене услуге________ месеци
Накнада за пружање основних услуга ____________ДИН/ЕУР
Накнада за телефонске интервенције_____________ДИН/ЕУР
Цена по човеку/радном сату__________ ДИН/ЕУР
Укупна цена без ПДВ-а ________________ ДИН/ЕУР

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.

Понуђач
М.П.
Дана: ___.___.2015.године
___________________________
потпис овлашћеног лица
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1

Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Шифра регистроване делатности
основна делатност

и

Име и презиме особе за контакт
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке
извршити подизвођач
Телефон
Телефакс
е-mail
2)

који

ће

Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Шифра регистроване делатности и
основна делатност
Име и презиме особе за контакт
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке
извршити подизвођач
Телефон
Телефакс
е-mail

који

ће

Понуђач
М. П.

Датум

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико имају већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Шифра регистроване делатности и
основна делатност
Име и презиме особе за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail
Послови који ће бити поверени члану
групе понуђача

2)

Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески идентификациони број
Шифра регистроване делатности и
основна делатност
Име и презиме особе за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail
Послови који ће бити поверени члану
групе понуђача
Понуђач
М. П.

Датум

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико је већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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РОК
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана, од дана отварања
понуда.
Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи
_____________________________ дана, од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)

Понуђач
М.П.
___________________________
потпис овлашћеног лица
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СПЕЦИФИКАЦИЈА

Услуга одржавања треба да обухвати:
Планиране ревизије једном или два пута годишње
Телефонску подршку, што укључује доступност посебно обученог особља понуђача, од
понедељка до петка, у времену од 8:00 до 17:00 часова, за отклањање проблема путем везе
на даљину
Планиране радове, Галеника а.д. има на располагању 80 часова у току године за нова
побољшања и модификације

М.П.
.
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Потпис овлашћеног лица

VIII
ОБРАЗАЦ
СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Р.бр.

OПИС И НАЗИВ УСЛУГЕ

1

Одржавање система за размеравање и
праћењење

Цена по кварталу исказана у
дин/евро

Укупна
цена
исказана у
дин/евро

Напомена: Цена из табела не обухвата зависне трошкове ( трошкове пута, смештаја
и све остале које понуђач има при реализацији). Зависне трошкове је потребно посебно
исказати на фактури.
М.П.

34

Потпис овлашћеног лица

IX
ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач
и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на
страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним
набавкама понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

Укупан износ трошкова:

М.П.
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Потпис овлашћеног лица

X

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Ja, __________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

М.П.
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Потпис овлашћеног лица

